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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
I samband med förra årets utvärdering framkom det önskemål om uppdaterad litteraturlista och tydligare
instruktioner för uppgifterna. Inför starten av kursen denna termin har jag bytt ut vissa verk på litteraturlistan och
försökt att förtydliga instruktionerna ytterligare.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.
Med endast 7 svar som utgångspunkt går det inte att dra några tydliga slutsatser om tydliga kritik- eller förbättringsområden.
Dock tar jag här i min analys hänsyn till synpunkter som inkommit via mejl och i kursforumet också. På det hela taget verkar
studenterna vara nöjda med kursens innehåll, inklusive examinationer, och undervisning. Många uppskattar flexibiliteten
som erbjuds i form av egenplanering inför examinationerna, även om vissa studenter - uppenbarligen - upplevt bördan som
ojämnt fördelad över terminen. Många har också, främst mejlledes, bekräftat att de uppskattar kommentarerna de fått på
sina examinationsuppgifter. Dock kan jag förstå önskemålet om mer "levande" moment i undervisningen, exempelvis i form
av videoföreläsning.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Eftersom detta sannolikt var sista gången som kursen kördes i denna form - pga att en motsvarande kurs fast på
campus/heltid numera inkluderas i programmet Information & PR - är det inte mycket lönt att föreslå konkreta förbättringar
för just denna kurs. Dock kan idén om ett mer varierat undervisningsinnehåll gott och väl överföras till andra distanskurser.
Likaså torde det vid distanskurser vara särskilt viktigt att uppgiftsintruktionerna skrivs så att risken för feltolkningar
minimeras (påpekas kan att majoriteten av studenter, av rättningen att döma, inte haft några problem att tolka existerande
instruktioner och förstå vad som förväntas av dem). Studiebördan i form av examinationer kan förstås också diskuteras.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.

